
 

Basisschool Het Kompas  |  Kuyperbrink 10  |  2253 VX  |  Voorschoten  |  071-576 35 79  |  www.kompas.pcsv.nl  

           

  

 Nieuwsbrief  

  

Datum: 14 februari 2020 Nieuwsbrief: 22 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 17 februari   19.30-20.30 informatieavond groep 6: training Stevig Staan  

Dinsdag 18 februari   Hoefijzertrefbaltoernooi groepen 6 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 

 

De Kwinkles in de week van 17 tot en met 21 februari: herhaling les 9 tot en met 11 

 

Extra vrije dagen / verlof 

Regelmatig krijgen we een verzoek om extra verlof. Voor het aanvragen van een verlof dient u een formulier aan te vragen bij de 

directie. Het formulier is ook te vinden op onze website. Schooldirecteuren die extra verlof willen verlenen moeten zich strikt 

houden aan de regels. Deze informatie kunt u ook zelf nalezen op www.leerplicht.net 

Een extra vrije dag voor de voorjaarsvakantie om de files te vermijden is geen reden voor het verlenen van verlof. Ziekmeldingen 

op die dag kunnen worden gecontroleerd.  

Als er sprake is van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten.   
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Ontbreken 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de 

kinderen en uit de Bijbel aan de orde.  

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Ontbreken’ (17 februari t/m 13 maart). 

 

Als de kleur groen ontbreekt in een doosje kleurpotloden, ben je beperkt. Zeker als je een bos mooi geschakeerd wilt inkleuren. 

Nu maakt iedereen weleens mee dat er iets ontbreekt, maar sommige dingen mis je ook echt. Je bent je ervan bewust dat ze 

ontbreken en dat voel je. Gemis wordt ook gevoeld in de drie Bijbelverhalen die in dit thema aan de orde komen. Drie 

gelijkenissen die Jezus zijn toehoorders vertelt om hen aan het denken te zetten. 

 

In dit thema onderzoeken de kinderen hoe het voelt om iets kwijt te zijn. Ze ontdekken daarbij onder andere dat je een 

kwijtgeraakt kleurpotlood nog kunt vervangen, maar dat is anders als het gaat om een dier of een mens. Maar of het nu gaat om 

dingen, dieren of mensen, in iedere situatie schuilt de ervaring van het gemis die het leven kwetsbaar maakt. Van de heelheid die 

verbroken is omdat iets wezenlijks ontbreekt. Het is niet toevallig dat het woord ‘heel’ taalkundig verwant is aan het woord ‘heil’ 

dat ‘geluk’ betekent.  

 

Trefwoord in de week van 17 tot en met 21 februari 

Onderbouw: Wat mis je? 

 Het is een terugkerend thema in Trefwoord: Ontbreken. Ook omdat er in de Bijbel zo’n mooie reeks verhalen staat. Het eerste 

gaat over een vrouw die tien zilveren munten heeft, maar er 1 kwijtraakt. Dan ga je uiteraard zoeken. Toch is het bijzonder wat 

er gebeurt als ze de munt gevonden heeft. Ze roept de buren en haar vriendinnen bij elkaar voor een feestje.  

De kinderen zullen herkennen dat ze ook weleens iets kwijt zijn. Gaan ze dan op zoek? Ook naar een puzzelstukje? Niet alles wat 

weg is, zullen ze missen. Je mist iets als het heel belangrijk voor je is. Dan zul je er alles aan doen om het te vinden.  
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Midden- en bovenbouw: Spullen die ontbreken 

Deze week gaat het over het ontbreken van spullen. Iedereen is weleens iets kwijt, maar dat wil niet zeggen dat je het ook echt 

mist. Het is pas echt erg als er iets wezenlijks ontbreekt of als iets niet meer compleet is. Dan komen er vaak emoties bij kijken.  

In de Bijbelverhalen van deze week vertelt Jezus twee gelijkenissen. Van de 100 schapen ontbreekt er 1 en de herder zoekt net 

zolang tot hij dat ene schaap gevonden heeft. Zonder dat schaap is de kudde niet meer compleet. Ook de vrouw die een van haar 

tien muntjes kwijt is, heeft geen rust totdat het tiental weer compleet is. 

 

 


